
 
 

REGIÃO VENETO  
Direcção Relações Internacionais , Cooperação internacional 

 
 
 

COOPERAÇÃO DECENTRALIZADA AO DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
 

TITULO DO PROJETO 
 
 

“PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÁS POLITICAS ACTIVAS DO TRABALHO 
NO BRASIL: assistência técnica finalizada á criação dum Pacto Teritorial das 
Municipalidades da Região  Norte/Alto Uruguai do Rio Grande do Sul para o 
desenvolvimento rural e das pequenas empresas”. 
 
 

 
 
 
 

PAIS/LOCALIDADE DA ACÇÃO [Estado, localidade, (Região, Provincia, Distrito 
ecc.) do projecto] 

 
- Estado: RIO GRANDE DO SUL- REGIÃO NORTE/ALTO URUGUAI 

- Localidade: ERECHIM 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. APRESENTAÇÃO DO PROJECTO 
 

1a) DESCRIÇÃO DO CONTEXTO NACIONAL/REGIONAL/DISTRITUAL 
(PROBLEMAS NA AREA DE INTERVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DAS 
NECESIDADES DA POVOAÇÃO TGET) 
 
 

Fisionomia económica e social da Região Alto Uruguai 
 
O Brasil è un país com um imenso território, com uma area de 8.511.996 
km2 sendo o  quinto país do mundo por extensão territorial a seguir á Russia, 
Canada, China e Estados Unidos, com uma população estimada em cerca de 
186.098.668 habitantes sendo, também neste caso, o quinto país do mundo. 
 
O PNB em 2009 foi de 2,108,228 biliões de US$ ,sendo assim a nona 
economia mundial em termos de Paridade de Poder de Compra. (Purchasing 
Parity Power).  
 

ESTADOS UNIDOS 14,256,257  
CHINA                          8,765,240 
JAPÃO 4,159,432 
INDIA 3,526,124 
ALEMÃ 2,806,226 
REINO  UNIDO 2,139,400 
RUSSIA 2,109,551 
FRANCIA 2,108,228 
BRASIL 2,013,186 
ITALIA 1,740,123 

 
Representa a maior economia da América Latina. 
O Brasil è una republica constituida por 26 Estados e um Distrito Federal e 
apresenta-se com uma estructura socio-económica muito diferente segundo 
as areas geograficas consideradas. 
O Sul do Brasil, que inclui os Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paranà, apresenta um modelo de sociedade que se diferencia muito do 
resto do país também por causa da colonização europeia, sobretudo italiana e 
alemã; tais elementos podem resumir-se num nivel de desenvolvimento 
económico dos mais elevados, numa distribuição mais omogenea dos 
vencimentos e dos servicos,  numa melhor qualidade de vida com um indice 
de desenvolvimento humano superior à media, numa concentração urbana 
mais equilibrada, no desenvolvimento basiado na pequena e media empresa 
e ainda na fiabilidade do contexto social que conretiza-se de um conjunto de 
relações basiadas na confiança reciproca.  
O Estado do Rio Grande do Sul situa-se na frontiera com a Argentina e o 
Uruguai, numa posição estratégica entre os países do Mercosur1. Tem uma 

                                                
1 È il trattato che istituisce il mercato comune tra Brasile, Argentina, Uruguai, Paraguay (e Venezuela dal 2005) con l’obiettivo di favorire la libera 
circolazione di beni, servizi e fattori di produzione tra gli stati membri attraverso l’abolizione delle tariffe doganali. L’accordo prevede anche 
l’adozione di tariffe estere e di politiche commerciali comuni nei confronti dei paesi terzi. 



população de 10.630.979 (FEE, 2004), representando a  quarta economia do 
Brasil com uma partecipação ao PNB nacional de cerca 8,49% (FEE,2004).  
Mesmo sendo bastante forte a partecipação dos serviços, pode-se afirmar que 
o impulso ao crescimento económico è representado pela industria e pela 
agricoltura, com, respeitivamente, 45% e 15,9% do valor adjunto bruto, 
resultando decisivos pelo crescimento das exportações. A economia do RS è 
muito dinamica e apresenta um grau de abertura aos mercados nacionais e 
internacionais superior à média brasiliana, o que lhe vale ser o terceiro 
Estado como valor das exportações contribuindo, a nível nacional, a 10,23%. 
A Regiao do Alto Uruguai  tem duas caracteristicas principais: 
- E’ uma região “piloto” do ponto de vista da agricoltura e da industria, com 
uma percentagem de pequenas e medias empresas muito perto do modelo de 
empresarial da Região Veneto. 
- A percentagem de cidadãos de origem italiana è muito elevada, sobretudo 
de origem da Região Veneto (cerca de 70%). 
 
Para favorecer um desenvolvimento sustentável e homogeneo em todas as 
areas do Estado foram criados Conselhos Regionais de Desenvolvimento 
(COREDE) que promovem uma serie de acções para o crescimento económico 
do território atravês da valorização dos recursos ambientais e económicos.  
O Corede, chamado Norte (corresponde à zona do Alto Uruguai cuja 
associação de municipios chama-se AMAU- Associação dos municipios do Alto 
Uruguai)  abranje 31 municipios, tem uma superfice de 5.908,5 km² e uma 
população de 221.155 habitantes (2005, FEE),  
Todavia o que mais impressiona è o forte crescimento do sector industrial 
que, no periodo considerado foi de 4,5% ao ano, superior ao do RS (2,4%) e 
á do Brasil (2,9% ano). Este resultado è ainda mais espantoso se considerar-
mos que a economia da area Norte è na sua maioria baseada na agricoltura. 
De facto este setor contribui para 27,1% do PNB, enquanto a industria a 
24,4%. Isto poderia indicar a tendência para uma mudança da 
estructura de produção, com uma progressiva industrializção  da 
area. 
Outra importante consideração reside na concentração espacial da população 
e dos sectores industriais e dos serviços no centro urbano de Erechim, que 
detêm 42,3% da população e 79,5% da actividade industrial: o crescimento 
mais importante da região no periodo 1985/2002. De facto parece que o 
municipio consiga atrair no proprio território  actividades industriais criando 
areas de especialização produtiva, sobretudo nos sectores agro-
alimentar, textil, tratamento do couro, calçado, metalmecanico e 
transportes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1b) DESCRIÇÃO SINTETICA DO PROJECTO E OBJECTO DA INICIATIVA 
 

As caracteristicas descritas no paragrafo anterior, fazem da area geografica do 
Alto Uruguai um território ideal para tentar uma troca de boas praticas 
baseado nos modelos de desenvolvimento, sobretudo considerada a longa 
experiência da Região Veneto relativamente à governance bottom up, com 
mais de 30 anos de experiência na criação de organismos territoriais 
intermédios, “homogéneos” e finalizados à programação “negociada”.  
Os anos setenta foram caracterizados pela criação de Compreensórios e 
Comunidades de areas montanhosas; os anos oitenta com o desenvolvimento 
e a promoção de Distritos Industriais e com as medidas de acompanhamento à 
promoção local e internacional, através de verdadeiros networks de fieira, 
acrescentando este conceito com gradualidade também à agricultura e ao 
turismo (as outras duas grandes realidades produtivas da região); os anos 
noventa com a instituição das Conferências dos Presidentes de Camara 
Municipal e à sucesiva promoção dos Pactos Territoriais (gerais, mistos, 
agriculas e industriais), dos Sistemas Locais de Promoção Turistica (STL), a 
requalificação e o relance do modelo distritual através di uma rede de 
“Distictos Produtivos” e os Pactos de Districto (Lei Regional 8/2003); por fim, 
mais recente, com a revisão da Programação Regional através das IPA 
(Intendimento Programatico de Area). 
E’ com base nestas experiências que achamos e propômos que a Conferência 
dos Presidentes das Prefeituras do Alto Uruguai (AMAU), formada por 31 
Municipalidades e coordenada, por muito tempo, pelo Presidente da Prefeitura 
de Erechim (de origem veneta) possa obter um grande beneficio em iniciar um 
percurso de gestão integrada do território , através da criação de um Pacto 
Territorial e/ou de uma IPA, que torne possivel uma coordenação e uma 
politica comun finalizada à criação de nova ocupação ou ocupação 
acrescentada, à optimização das relações sinergicas entre entidades publicas, 
e entre essas e a rede de actores sociais activos como a Universidade Regional 
Integrada (URI), que já opera em todo o território con 4 sedes 
decentralizadas, os Serviços do Emprego, o  SEBRAE e as outras entidades 
federais e estatais que tratam da criação de pequenas empresase, da 
promoção de auto-emprego e do desenvolvimento rural. 
Para além disso, o projecto pode beneficiar de uma acção mirada de tomada 
de consciência que foi já realizada pela AMAU, com a Universidade Regional 
Integrada e a ACCIE (Associação Industrial, do Commercio e da Cultura de 
Erechim), com uma serie de seminarios e conferências (mais de 16) no mês de 
maio de 2005, em ocasião das celebrações dos 130 anos da emigração italiana 
e veneta no Rio Grande do Sul: a essas manifestações participaram todos os 
Presidentes das Prefeituras da AMAU, juntamente com os proprios vereadores 
e colaboradores, muitos representantes dos actores sociais (Industriais, 
Sindicatos de Trabalhadores, agricultores, representantes da setor hoteleiro, 
Professores universitarios, representantes do Terceiro Sector, ecc.), com um 
programa concentrado no “Modelo de desenvolvimeto do Veneto e a 
criação de redes territoriais para ocupação e criação de pequenas e 
médias empresas” no setor da agricultura, da industria, do turismo.  



Portanto o projecto valoriza a obra preliminar e apoia-se numa serie de 
informações e de expectativas ja muito caracterizadas em todos os 
stakeholders do território  designado para o presente projecto, sobretudo os 
Presidentes de Prefeituras que tem uma motivação muito forte e estão 
interessados em ter um modelo de “formação e intercambio” de natureza mais 
operacional e técnica sobre as posibilidades de iniciar con AMAU un verdadeiro 
Pacto Teritorial para o emprego, com o apoio de expertos enviados pela Região 
Veneto em colaboração com expertos locais. 
O projecto articula-se nas seguintes fases: 
a) FASE N. 1 :  
- Objectivo: Convocação dos stakeholders e proposta do Pacto Teritorial; 
- Modalidade de acção: 1 assembleia geral dos stakeholders do território  na 
sede da AMAU e 5 seminarios tematicos sobre a natureza e os objectivos de 
um Pacto Teritorial, modalidades de funcionamento, redação de um estatuto 
ou regulamento, exposição das experiências e boas praticas do Veneto neste 
campo. 
b) FASE N. 2 : 
- Objectivo: Formação e Assistencia tecnica à entidade responsavel do Pacto, 
ao team de coordenação; 
- Modalidade de acção: Sessões de Estudo e de intercambio de know how 
gestional e de conteudo do Pacto, definição e redação de um Draft Project, 
SWOT Analysis, definição dos deveres dos stakeholders, analise dos recursos 
disponiveis interna e externamente ao território . 
c) FASE N. 3 :  
- Objectivo: Costituição do Pacto e assinatura do documento de programação 
comun de todos os stakeholders, elaboração definitiva do documento de 
programação negociada e das prioridades para a promoção do emprego,  
criação de un team de “agentes para o desenvolvimento rural e das empresas,  
da ocupação e da capacidade empresarial juvenil” como staff do Responsavel 
do Pacto, definição dos modelos de avaliação e monitoring do programma 
concordado. Conferecia conclusiva final com a presença de representantes de 
todos os  stakeholders. 
 

 

 
2.ESTRATEGIAS DE INTERVENÇÃO 
 

2a)OBJETIVO GERAL  
 
A ideia forte do Pacto Teritorial Alto Uruguai 
 
Os problemas económicos, de desemprego e sociais em geral proprios da Area 
Alto Uruguai, que vamos evidenciar nos proximos paragrafos, não parecem 
poder ser resolvidos pelos Municipios individualmente nem com intervenções 
de sector o com medidas parciais através instrumentos ordinarios de 
programação de nivel ultra-municipal o regional.  



O objectivo principal do projecto è exatamente o de “guiar” (com uma forma 
que podemos definir de “coaching”) os actores do território  na conceição das 
vantagens em termos de competitividade e de beneficios evidentes e 
demonstraveis que uma logica de Pacto o Intendimento Programatico di Area 
tem sobre o desenvolvimento e, sobretudo, na “qualidade do 
desenvovimento”. 
No Alto Uruguai, consideradas as circonstancias sociais, culturais e 
económicas, a mesma relação establecida com a Região Veneto através de 
uma serie de micro-projectos e de acções de intercambio e de cooperação, 
aparece indispensavel uma acção comun entre as forças istitutionais, 
económicas e sociais do território  para que essas sejam o centro de 
agregação das vontades empresariais individuais presentes no território  e 
motor local do desenvolvimento económico e social, segundo objectivos 
comuns concertados e explicitamente partilhados, sobretudo em tema de 
criação de empregos. 
 
A partir da “mesa de concertação”, do Pacto territorial e da “voz” do proprio 
território , estimulados e animados pelos sponsors e participantes, surgerirão 
os factores estratégicos de sucesso e os actores “fortes” da areas, com os 
recursos e potencialidades endogenas, materiais e imateriais: 
• as administrações publicas locais; 
• as partes sociais e a rede associativa; 
• a jà conhecida vocação local a “fazer empresa”; 
• os recursos ambientais, alem dos històrico-culturais menores, do território , 

susceptiveis de criar nova ocupação. 
 
O Pacto Territorial do Alto Uruguai, à volta de uma clara ideia-força comum e 
partilhada, poderà ser um factor decisivo para o relance do desenvolvimento 
rural e local, com caracteristicas que assegurem o seu radicar-se no território : 
uma ideia força focalizada na valorização compativel das duas mais peculiares 
potencialidades de desenvolvimento, ou seja, a vocação para a pequena-média 
empresa industrial e agricula, sem, no entanto, não esquecer o turismo que 
ainda tem potencialidades nunca exploradas (turismo rural e ecologico, 
turismo fluvial, termas e sobretudo turismo cultural com a extraordinaria 
arquelogia das Missões Jesuitas que constituem uma das experiências mais 
significativas de toda a Història da América Latina) 
 
2b)OBJECTIVOS ESPECIFICOS 
 

Um programa de desenvolvimento  com um Pacto territorial local poderia ser o 
motor para que o território  consiga assegurar alguns objectivos especificos.  
O primeiro è o de realizar uma ação de sensibilização e de formação de um 
vasto numero de actores sociais, sobretudo os Prefeitos e os seus 
colaboradores, para  lhes oferecer os instrumentos de governance e de 
programação negociada que representaram no modelo veneto o principal 
factor de sucesso.  



Com base nesta formação e informação, o segundo objectivo especifico do 
projecto è o de acompanhar os actores envolvidos na definição e negociação 
de um pacto territorial para a zona, que seja inspirado nos seguintes 
principios: 

- agregação no território de actividades produtivas através de uma oferta 
adeguada de redes e de concentração do modelo “distritual” ou 
integrado, sendo a zona do Alto Uruguai jà interessada pela 
concentração produtiva, assim como pelas pré-existentes P.I.P. (que às 
vezes interférem com zonas de vocação agricula, ambiental e turistica, 
por falta de programação concertada);  

 
- introduzir e afirmar (com factos) um novo modelo de concentração das 

empresas industriais, contrastando de tal forma o manter-se do 
tradicional modelo de concentração difuso e desorganizado que tem um 
impacto ambiental e paisagistico negativo; 

 
- re-organizar o território  do Alto Uruguai para valorizar as diferentes 

vocações dos seus sub-ambitos criando dessa forma todas as bases para 
a localização funcional dos equipamentos, dos serviços e das 
infraestructuras:  
• das empresas manufactureiras no sub-ambito industrial; 
• das empresa agriculas, sobretudo de caracter familiar; 
• e das empresas turisticas ; 
  

- conservar as areas com elevado valor ambiental, e turistico, preservando 
de tal forma as condições de base para o desenvolvimento do sector, 
sobretudo o grande corredor verde que é o Rio Uruguai, que nasce no 
Brasil e desagua no Rio de la Plata, sem esquecer que, perto do nosso 
teritorio, encontram-se dois patrimonios mundiais da humanidade: as 
cataratas de Iguazù e as Missões Jesuitas. 

 

- Realizar instalações e serviços avançados para as empresas por iniciativa 
publica e favorecer um sistema integrado de transição escola-emprego 
para sustentar a criação de novas empresas, também através da criação 
de incubadores nas areas com maior vocação ocupacional e territorial. 

 
 

2c) BENEFICIARIOS DO PROJECTO 
 

Os beneficiários do projecto são, antes demais os Prefeitos e os leaders 
politicos e institucionais do território: eles, tal como os proprios colaboradores, 
podem obter beneficios decisivos do “conhecimento” profundo do contexto 
logico conceitual e politico dos modelos de governance que tem sito 
experimentados na nossa região e das modalidades de desenvolvimento 
bottom up. 
Em segundo lugar, os beneficiários são todos os actores do sistema 
empresarial, muito activo e competitivo na area, mas que peca de uma certa 
fraqueza exactamente na falta de capacidade de integração e de capacidade de 



se organizar em rede, capaz de dar maior força ao mercado, por exemplo do 
credito. A taxa de juros neste momento no Brasil è muito alta; a criação de 
agregações semelhantes aos nossos Consorzi Fidi poderia permitir ás empresas  
de requilibrar a força de negociação perante o mundo do credito, dominado por 
um impulso especulativo insustentavel e sobretudo sem uma estrategia de “re-
emprego” no território , sendo, na sua maioria nas mãos de empresas privadas 
e estrangeiras. 
Em terceiro lugar, os beneficiários são os trabalhadores, os estudantes e os 
operadores do terceiro sector, os quais, na logica da concertação e da 
programação integrada com todos os actores do território , vem finalmente 
reconhecido o proprio papel e o proprio contributo activo na definição de um 
modelo de desenvolvimento coerente e sustentável, introducindo tambem 
criterios ligados aos principios de equidade social e de “subsidiariedade”. 
Por fim, a medio e longo prazo, a realização e o desenvolvimento do pacto terá 
consequencias positivas a nivel de aumento do emprego na area interessada. 
 
Identicação do criterio: a escolha dos beneficiários de um modelo de 
intervenção orientado à criação de um Pacto Territorial, reflete exactamente os 
mesmos criterios que levaram as nossas instituições nacionais e regionais a 
percorrer o caminho da programação negociada, o seja o criterio da maior 
implicação possivel de todos os actores do território  para assegurar a 
coerencia, a pertinencia e a eficacia mais elevada nas formas de 
desenvolvimento e de criação de emprego.  
 
 

2d) RESULTADOS ESPERADOS  
Os resultados da acção que se espera são essencialmente três: 
 

- Criação de um grupo leader no território  do Alto Uruguai que seja a 
força propulsora do desenvolvimento local através da metodologia 
bottom up; 

- Conduzir e formar os stakeholders do território  para a condivisão de 
uma intesa programatica de area e um conjunto de projectos comuns 
para o desenvolvimento da area e para a criação de novas possibilidades 
de emprego, nas varias formas. 

- Chegar à asinatura de um verdadeiro pacto, com base em compromissos 
claros, comuns e conscientes de participação a um projecto de 
desenvolvimento do teritorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2e) RECURSOS HUMANOS NECESSARIOS 
 

(da Italia) 
 
Competencia do Governo Local e do Pacto Territorial: 2 Expertos 
Competencia em programação negociada e desenvolvimento local: 1 Experto 
Competencia em Serviços para o Emprego, Auto-emprego e criação de 
empresa: 1 Experto 
 
Locais (no Alto Uruguai) atraves de uma convenção com a Conferencia 
dos Presidentes de Camaras (AMAU) 
 
Competencia em sociologia e operador de networks locais : 1 Experto 
Competencia de Economia (Universidade Local) : 1 Experto 



 

3.PARTNERS DO PROJECTO 
 

 PARTNER ITALIANO 
 Nome Competencias/Funções Recursos 

(financeiros, 
humanos, 

organizacionais, 
etc.) 

 VENETO AGRICOLTURA 
Organismo da Região do 
Veneto 

Coordinação operacional. 
Fornecimento de 
Consultores especializados. 
Relações com os parceiros 
do projecto. 
Responsavel pela parte 
administrativa e 
contabilistica do projecto 

Humanos e 
organizacionais 

 PARTNER NO PAIS OBJECTO DA INICIATIVA 
 Nome Competencias/Funções Recursos 

(financeiros, 
humanos, 

organizacionais, 
etc.) 

 Partner principal: 
Associação dos Municipios 
do Alto Uruguai (AMAU) 
 

Colaboração na criação do 
Pacto Territorial. 
Organização logistica dos 
incontros  

Humanos,  
organizacionais e 
logisticos 

 Partner auxiliar do Partner 
principal: 
Universidade Regional 
Integrada (URI) 
 

Colaboração in loco Humanos 

 Partner auxiliar do Partner 
principal: 
Associação Industrial, do 
Commercio e da Cultura de 
Erechim (ACCIE) 
 

Colaboração in loco Humanos e 
organizacionais 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N.1 
 

ENTREVISTA PARA SALUS LOCH 
BOA VISTA 17 de dezembro 2010 

 

 

 

Texto completo 

1. Em recente passagem pelo Brasil, o Sr.explicou os segredos do 
desenvolvimento de Vêneto, ainda na década de 60. Como se deu 
a sua atuação e de que forma houve o convencimento para a 
tomada de atitudes que culminaram no modelo Veneto que 
vemos hoje?  

Hà somente um segredo fundamental no modelo de desenvolvimento do 
Veneto : um desenvolvimento local que venha de baixo (bottom up)  ao invés 
de um desenvolvimento imposto do alto (top down), na direção de um 
desenvolvimento das redes entre médias e pequenas empresas e das formas 
“distritais”, ao invés de um desenvolvimento de grandes empresas e grandes 



concentrações industriais e financeiras, que são perigosas, como demonstra a 
situação atual de crisis, causada esencialmente por as grandes concentrações 
dos bancos, das grande empresas e da finança, as quais nos Estados Unidos e 
na Europa tivemos que lhes-dar muita parte da nossa riqueza para por 
remedio a sua avidez e falta de ética e responsabilidade social.Elas 
estragraram nos últimos três anos um capital equivalente ao PIB de muitas 
nações. Ao contrario, as “redes” distretais são basadas no capital social dos 
territorios e das comunidades locais e as relações entre as empresas e a 
comunidade foi, no Veneto, muito profundas e radicais. 
As boas práticas de sucesso do modelo de desenvolvimento local, de pequenas 
empresas e de empreendedorismo difuso, versátil, agil  e criativo, foi o 
segredo do espetacular crescimento econômico e social da região do Vêneto 
entre  os anos 1970 e 2000.  
Os dados deste crescimento são eloquentes: uma empresa a cada 11 
habitantes, criação de mais de 30 distritos industriais formados por milhares 
de pequenas empresas, exportações invejáveis, um produto interno bruto que 
em 30 anos quase quintuplicou, fazendo do Vêneto uma região entra as mais 
ricas da Europa, com um nível de desemprego inferior a 5%.  
Tendo em conta que até os anos 60, o Vêneto era terra de camponeses (quase 
60% da população trabalhava nos campos), de emigrantes (muitos deles 
dirigiram-se exatamente ao Brasil, do final do século XIX até a metade do 
século XX), e de pobres, o resultado foi verdadeiramente impressionante.   
Ainda que o modelo de desenvolvimento adotado se ressinta da crise 
internacional, todavia resiste melhor do que outros modelos, porque é elástico, 
flexivel e polivalente, formado de agricultura, indústria, comércio e turismo. 
Em particular, as vantagens competivitas da região do Vêneto continuam  
muito fortes e o declínio tido por muitas áreas da Itália devido à concorrência 
chinesa ou de outros países emergentes, tem sido atenuado pela forte 
presença de estratégias integradas entre entidades locais e empresas, entre 
redes distritais e formas de cooperação internacional, entre propostas 
competitivas de turismo e projetos de maketing territorial a partir de produtos 
tipicos e originais.  

2. Há 5 anos o Sr. esteve em Erechim à convite da ACCIE – e 
antecipou a necessidade da formação de um pacto territorial do 
Norte do RS, nos moldes do Veneto. O Sr. sabe por que esta 
perspectiva não se consumo à época e, em sua opinião, há tempo 
para retomar as discussões a respeito do tema? O que é preciso 
fazer?  

Tudo o que foi atuado no Veneto, até a última expêriencia como Consultor do 
Pacto Territorial da Veneza Oriental ( programa-rede de 20 Municipios), é 
devido a uma série de fatores importantes, mas um dos mais decisivos para o 
sucesso do modelo revolucionário desta forma de capitalismo difuso e familiar, 
foi o papel dos Prefeitos:  forão eles que, nos pequenos municipios pobres e 
marginais do Vêneto, souberam, numa coalização de forças, formar um corpo 
único com os seus agricultores e os seus pequenos empresários locais, para 
criar em modo espontâneo e concreto aquela riqueza que em vão podiam 
esperar que viesse do alto. E enquanto a politica nacional estava distraída a 



criar desperdícios imensos com a idéia dos “grandes polos industriais” (que 
depois foram todos a falência), os Prefeitos (que são os únicos politicos  
obrigados a ficar a cada dia com os pés no chão, porque os cidadãos os têm 
sempre de olho) davam nascimento aos consórcios locais,  aos pactos 
territoriais, aos distritos de produção constituidos  de pequenas empresas, aos 
bancos cooperativos para os créditos facilitados, negociando sem servilismo 
com os politicos regionais e nacionais, com os deputados e os senadore, a 
criação de leis de sustentação às pequenas empresas e aos seus consórcios  e 
associações locais.  
Os Prefeitos do Rio Grande do Sul ou do Alto Uruguai poderão ter uma 
sugestão útil para a própria estratégia futura? Poderão atuar um Pacto 
Territorial para o desenvolvimento sustentàvel da àrea ? Eu foi feliz de poder 
estar  algums dias entre os senhores, prezados prefeitos do Norte do Rio 
Grande do Sul e agradeço ,na pessoa do senhor Jaci José Delazeri, Presidente,  
a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim  ,que patrocinou a 
minha vinda e a iniciativa deste diàlogo. 
A amizade dos prefeitos da  Associação dos Municipios da Veneza oriental, com 
os quais trbalhei e trabalho para o desenvolvimento da área, pode oferecer, 
atraves do meu testemunho,a experiencia e a garantia que o modelo de 
desenvolvimento local que nos realizamos na nossa zona é eficaz e concreto e 
lhes desejo que algo similar possa ser desenvolvido tambem entre vos, no 
sentido de encontrar uma via original e gaucha para o progresso económico e 
social. Por isso eu escrevei (há dois anos) um “PROJECTO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ÁS POLITICAS ATIVAS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E DO 
TRABALHO NO BRASIL”: a assistência técnica  é finalizada á criação dum Pacto 
Teritorial das Municipalidades da Região  Norte/Alto Uruguai do Rio Grande do 
Sul. 
E’ com base nesta experiência do Pacto Territorial que achamos e propômos 
que a Conferência dos Presidentes das Camaras do Alto Uruguai (AMAU), 
formada por 31 Municipalidades e coordenada, por muito tempo, pelo 
Presidente da Camara de Erechim (de origem veneta) possa obter um grande 
beneficio em iniciar um percurso de gestão integrada do território , através da 
criação de um Pacto Territorial ,que torne possivel uma coordenação e uma 
politica comun finalizada à criação de nova ocupação ou ocupação 
acrescentada, à optimização das relações sinergicas entre entidades publicas, 
e entre essas e a rede de actores sociais ativos como a Universidade Regional 
Integrada (URI), que já opera em todo o território con 4 sedes 
decentralizadas, e as outras entidades federais e estatais que tratam da 
criação de empresas e da promoção de auto-emprego. 

3. Como conciliar "competição com colaboração" seja na esfera 
empresarial, política ou social?  

Conciliar competição e colaboração é o problema básico de uma sociedade 
democrática : sem competição há somente privilegios e renda de posição, 
tipicos dum sistema feudal atrasado, e sem  colaboração não há confiança, 
capital social e optimização (sinergias), não há comunidades. E’ preciso  
encontrar um equilibrio entre as dois dimensões sociais, que a nivel de nações 



é o Pacto social das constituições, e ao nivel local pode ser uma série de Pactos 
Territoriais. As pequenas empresas, por ejemplo, no sistema dos “distritos 
industriais” formam um “Pacto” para “competir” na qualidade dos productos e 
dos servicios, para estimular o amelhoramento continuo, que não permitem 
rendas de posição, monopólios, preços-trapaça etc., e ao mesmo tempo 
colaboram para a compra das matérias-primas, para as exportações no 
mundo, para lutar melhor na economia globalizada etc. 

4. É possível a adoção do modelo Veneto sem o comprometimento 
do poder público?  

A resposta é : não. O poder público mais importante no modelo do Pacto 
Territorial è o poder dos Municipios, com o criterio que a União Europeia, nas 
suas directivas sobre o modelo de “governamce”, chama “subsidiaridade”, o 
seja a decentalização do poder politico e económico ao nivel mais baixo 
possivel e perto ao cidadão. Os poderes do governo central (federal) e 
estadual tem que apoiar e facilitar este processo, este método. 

5. Por fim, estaria o Sr. disposto a voltar ao Brasil (Erechim e 
região)para liderar este processo? Quanto custaria para tanto, e 
de onde a verba poderia ser disponibilizada? A União Européia 
teria interesse nesta aproximação?  

Eu acho que a melhor solução seja um contrato polìtico entre a Associação dos 
Municipios do Alto Uruguai (AMAU) e a Associação dos Municipios da Veneza 
Oriental, com o apoio fianceiro da União Européia e da Região do Veneto. 
Pessoalmente, eu seria feliz poder dar ainda uma ajuda. 

6. O Sr. está otimista com a recuperação dos países em crise na 
Zona do Euro? O que fazer para "derrubar" a crise e quanto 
tempo isso levará? Quais os possíveis efeitos parao Brasil? E, por 
fim,o Euro - e o modelo econômico mundial - têm cura?O que 
esperar da CHINA e dos demais membros do BRIC?  

O cenàrio global no mundo não é positivo : estou otimista,porque temos 
confiança na “união” das forças, na Europa, no grupo do G8, no grupo dos 
paises do BRIC ( Brasil, India, China e Russia ) , que são os novos 
protagonistas da econòmia mundial. Por ejemplo, eu tenho uma opinião muito 
clara : Brasil è hoje jà a nona potencia económica mundial e muito cedo serà a 
oitava , a sétima…O  modelo do Brasil é o melhor no grupo do BRIC, porque os 
outros paises são autoritarios (top down), como Rusia e China, ou muito 
divididos na sua forma de relações sociais,como India. E hà um problema de 
classe politica. Amartya Sen , Nobel da Economia, indiano, escreveu : não hà 
pais que seja tão pobre que não possa ficar próspero com uma classe polìtica 
decente, e não hà pais que seja tão rico que não possa ficar pobre se tem uma 
classe polìtica indecente. Parece que no grupo do BRIC temos algums 
problemas de clase politica “indecente” e corrupta : todavia, Brasil é muito 
melhor agora que no pasado. O declinio da Italia depende da sua clase politica 
que ficou “indecente” em muitas regiões : a ideia do federalismo, que o partido 



da Lega apoia, proviene da enorme diferencia de estilo das clases politicas 
regionais e até quando a Italia não resolve o problema da responsabilidade 
social e da ética das clases politicas de algumas regiões, o declinio serà fatal.  
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Desenvolvimento regional fortalece pequenos negócios 
 
Economista italiano mostrou na reunião-almoço modelo que deu resultado na região do Vêneto, na Itália  

O economista Romano Toppan, professor da Universidade de Verona (Itália), disse no Tá na 
Mesa da Federasul desta quarta, dia 18 de maio, que o Rio Grande do Sul pode aplicar, para 
fortalecer a economia do Estado, o modelo de desenvolvimento utilizado na região do Vêneto a 
partir do início dos anos 70. Com cursos de gestão empresarial voltados para micros, 
pequenos e médios empreendedores, mais a organização de cooperativas e consórcios de 
produtores, a região se tornou uma das mais prósperas da Itália. “Os treinamentos 

proporcionaram ferramentas para os 
empreendedores administrarem seus 
negócios.” 
 
Três décadas depois o Vêneto tem 450 mil 
empresas, o que dá a proporção de um 
negócio para cada 10 habitantes, responde 
por 9,9% do produto interno bruto italiano e 
exporta 18,9% do total do país. Com nove 
funcionários por empresa, em média, o índice 
de desemprego na região é de 3,4%. Os 
principais negócios são indústria de confecção 
e moveleira. “É uma prova que o crescimento 
econômico pode se conseguir com a criação 
de muitas pequenas empresas”. 

Na palestra “Desenvolvimento e formação de 
gestão empresarial para micro, pequenas e 

médias empresas”, Toppan lembrou que o início da Benetton foi dessa forma. A marca mundial 
no ramo da confecção contratou a produção de suas malhas de 400 pequenas indústrias da 
região. “A Benetton não tem fábrica”, acrescentou. 

O turismo também é forte na região. Em 2004 foram contabilizados 58 milhões de pernoites. 
“O dobro de todo o Brasil”, ressaltou Toppan. “Na região está havendo distribuição de riqueza 
sem se recorrer ao socialismo, mas por meio de um capitalismo difuso”, disse. Acrescentou 
que podem não existir multimilionários na região, mas os envolvidos no processo são 
remunerados de acordo, tornando a economia equilibrada. 



Conforme ele, os empreendedores da região 
eram unicamente camponeses até a década 
de 60. “Como queriam aumentar a renda 
sem ter que sair de seus municípios ou 
deixar para trás seus valores culturais 
começaram a se qualificar para abrir 
negócios em outros ramos”, explicou o 
professor.  

Outra estratégia que deu resultado foi a 
formação de cooperativas para dividir entre 
os integrantes os benefícios da escala. O 
custo do dinheiro fica menor, por exemplo. 
As compras em quantidade também ficam 
mais em conta. “Os empreendedores estão 
juntos no momento de conquistarem 
vantagens, mas não deixam de lado a concorrência”, acrescentou. 

As empresas estão distribuídas em 30 grandes distritos industriais (numa aplicação do conceito 
diferente do nosso). Cada pólo procura se especializar num segmento. A produção dos distritos 
é suficiente para abastecer o mercado interno e vender para o exterior. Cerca de 40% da 
produção do Vêneto é exportada. 

Para Toppan, outra vantagem é que empresas de pequeno porte não enfrentam problemas que 
assolam freqüentemente grandes corporações. “Claro que há pontos semelhantes que não são 
esquecidos, como a importância da localização, o marketing e o ponto de equilíbrio financeiro”. 

Romano Toppan atualmente é titular da disciplina Organização de Sistemas Sociais Complexos 
na Universidade de Verona. Também é consultor do Pacto Territorial para o Desenvolvimento 
Integrado de 20 Prefeituras da Província de Veneza. 

 
Foto para download 
Para baixar foto em alta qualidade de Romano Toppan, professor da Universidade de Verona 
(Itália), na reunião-almoço, clique aqui.  

O Tá na Mesa tem patrocínio exclusivo da Vivo Empresas, com apoio do Sebrae/RS, da 
Unimed e do Banco do Brasil. 
 
FEDERASUL © 2001 - Todos os direitos reservados - Powered by Espacio Digital 
Largo Visconde de Cairu, 17 - 6º andar - Palácio do Comércio - 90030-110 - Porto Alegre-RS - 
Brasil 
Fone (51) 3211 2011 - Fax (51) 3226.0955 
Assessoria de Imprensa Federasul 
(51) 3211-2011, ramal 238 
imprensa@federasul.com.br  
www.federasul.com.br 
 
 

 
 

 
 



 
 

O que o Sul tem a aprender com Vêneto 
 
19/5/2005 
 
A região de Vêneto, norte da Itália, não é conhecida por sediar grandes multinacionais ou 
atrair gigantes da indústria. A economia local é sustentada por micro e pequenas empresas, 
com não mais que 10 funcionários cada. Esse modelo de desenvolvimento é justamente o que 
faz de Vêneto uma das regiões mais promissoras e economicamente equilibradas do mundo. 
Nesta quarta-feira (18/05), o economista italiano Romano Toppan esteve na Federação das 
Associações Comerciais do Rio Grande do Sul (Federasul) explicando os segredos do 
desenvolvimento de Vêneto. Ele participou ativamente da virada da região, no final dos anos 
60, ministrando cursos de gestão para micro e pequenos empresários. Hoje, a cidade conta 
com uma empresa para cada 11 habitantes. A taxa de desemprego é de apenas 3,2%, uma 
das menores da Europa. Também é responsável por 18% de toda exportação italiana e vende 
40% de sua produção para fora. Nos últimos 30 anos, o PIB de Vêneto quintuplicou e, hoje, é 
de 25 mil euros por habitante. Afinal, qual o segredo do desenvolvimento regional? Em sua 
palestra, Romano destacou alguns fatores: 
 
- Os empresários locais adotam uma postura competitiva, mas ao mesmo tempo colaborativa. 
Em Vêneto, eles se unem no momento de pedir crédito, por exemplo, de modo a baixar os 
juros. Também compram em bloco, fazendo o preço cair; 
 
- As empresas são divididas em “distritos”. Cada distrito abriga pólos de setores específicos da 
economia, como o de vestuário, de móveis e de óculos. Esses distritos são suficientes para 
abastecer os mercados locais e para exportar. Mas não chegam a competir de forma predatória 
entre si; 
 
- Como são pequenas, as empresas possuem linhas de produção simplificadas. Isso flexibiliza 
as atividades, que podem mudar conforme a demanda; 
 
- Os empresários de Vêneto não esperaram apoio do governo. Enquanto os políticos se 
preocupavam em formar grandes corporações, "nós nos virávamos sozinhos, apenas com o 
apoio das prefeituras e a vontade dos empresários", diz Toppan. 

-  
 
Na área do crédito o associativismo também beneficiou a região do Vêneto. Os 
empresários se uniram para criar um consórcio de garantia de créditos e, assim, 
conseguiram menores juros junto aos bancos. A vantagem do cooperativismo é a 
inclusão das pessoas que o modelo viabiliza, todos podem estar bem, apesar de 
ninguém ficar riquíssimo com este tipo de empreeendimento, avalia Toppan.  
 
Fontes: Newsletter Revista Amanhã (Erik Farina) e Jornal do Comércio. 
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Italiano mostra modelo de desenvolvimento 

 
 
Romano Toppan revela detalhes de um plano vitorioso  

A cultura associativista, somada ao crescimento de mercado do pós-guerra e ao início da 
formação da Comunidade Européia, criaram um cenário favorável para que a região italiana do 
Vêneto aplicasse o modelo alternativo de desenvolvimento que se tornou referência mundial. 
Segundo o professor de Economia da Universidade de Verona, Romano Toppan, os primeiros 
movimentos do que viria a se tornar o modelo, no entanto, começaram só no final da década 
de 60, quando pequenos agricultores passaram a agregar valor à produção, através da 
instalação de pequenas indústrias próximas às propriedades. 'O modelo partiu de dois 
princípios, a necessidade e a liberdade', afirmou Toppan, palestrante da semana que passou 
do Tá na Mesa da Federasul. A necessidade, disse ele, veio da pobreza da região, 
eminentemente camponesa. A liberdade, pela ausência do grande capital.  

Com uma economia baseada em pequenas empresas, com média de nove funcionários, o 
Vêneto se tornou uma região industrial e exportadora. São 450 mil empresas, que respondem 
por 9,9% do PIB italiano e por 18% das exportações do país. De acordo com o especialista, a 
taxa de desemprego é de 3,2% e a renda per capita é de 25 mil euros (cerca de R$ 75 mil), 
quando em 1951 equivalia a 5 mil euros (em torno de R$ 15 mil). Do total produzido na 
região, 40% se destinam ao mercado externo. Conforme Toppan, o modelo exige 
envolvimento e participação de todos os agentes públicos e privados. A associação se dá por 
setores industriais, que formam distritos microrregionais. Atualmente, são 30 distritos.  
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Aprendendo com o Vêneto 
 
A região de Vêneto, norte da Itália, não é conhecida por sediar grandes multinacionais ou 
atrair gigantes da indústria. A economia local é sustentada por micro e pequenas empresas, 
com não mais que 10 funcionários cada. Esse modelo de desenvolvimento é justamente o que 
faz do Vêneto uma das regiões mais promissoras e economicamente equilibradas do mundo. O 
economista italiano Romano Toppan esteve na Federação das Associações Comerciais do Rio 
Grande do Sul (Federasul) explicando os segredos do desenvolvimento de Vêneto. Ele 
participou ativamente da “virada” da região, no final dos anos 60, ministrando cursos de 
gestão para micro e pequenos empresários. Hoje, a cidade conta com uma empresa para cada 
11 habitantes. A taxa de desemprego é de apenas 3,2%, uma das menores da Europa. 
Também é responsável por 18% de toda exportação italiana e vende 40% de sua produção 
para fora. Nos últimos 30 anos, o PIB de Vêneto quintuplicou e, hoje, é de 25 mil euros por 
habitante. Afinal, qual o segredo do desenvolvimento regional? Romano destacou alguns 
fatores: 
 
- Os empresários locais adotam uma postura competitiva, mas ao mesmo tempo colaborativa. 
No Vêneto, eles se unem no momento de pedir crédito, por exemplo, de modo a baixar os 
juros. Também compram em bloco, fazendo o preço cair; 
 
- As empresas são divididas em “distritos”. Cada distrito abriga pólos de setores específicos da 
economia, como o de vestuário, de móveis e de óculos. Esses distritos são suficientes para 
abastecer os mercados locais e para exportar. Mas não chegam a competir de forma predatória 
entre si. 
 
- Como são pequenas, as empresas possuem linhas de produção simplificadas. Isso flexibiliza 
as atividades, que podem mudar conforme a demanda; 
 
Os empresários de Vêneto não esperaram apoio do governo. “Enquanto os políticos se 
preocupavam em formar grandes corporações, nós nos virávamos sozinhos, apenas com o 
apoio das prefeituras e a vontade dos empresários”, diz Toppan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMURS capacita gestores municipais em Erechim 
11/05/2005 
 
Cerca de 400 pessoas participaram ontem (10) do Seminário Regional “Aperfeiçoamento da 
Gestão Municipal”, no Pólo de Cultura de Erechim, promovido pela FAMURS – Federação das 
Associações de Municípios do RS e Banrisul. Do total de participantes, 60 eram prefeitos e 
vices. O restante do público era formado por secretários, técnicos e dirigentes municipais de 
78 Municípios que abrangem as Regiões do Alto Uruguai (AMAU) e do Nordeste Riograndense 
(AMUNOR). 

O 1º vice-presidente da FAMURS, Gilmar 
Sossella, destacou na abertura que esse é 
o sexto de uma série de oito Seminários 
que estão ocorrendo em todas as regiões 
do Estado de modo a contemplar as 25 
Associações Regionais que compõem a 
FAMURS, abrangendo, também, os 496 
Municípios gaúchos. “O objetivo é 
aprofundar temas apresentados em 
janeiro durante o Seminário realizado em 
Gramado, pela FAMURS, para os Novos 
Administradores visando à qualificação da 
gestão pública”. 
 
O presidente da AMUNOR, João Rudemar 
da Costa, ressaltou a importância do 
evento. Segundo ele, no evento de 
Gramado em função do grande número de 

participantes, cerca de 1.600, não foi possível abrir o debate para temas importantes, “por isso 
a realização dos eventos regionais”. Além disso, destacou que como esses Seminários estão 
ocorrendo por regiões proporciona uma participação dos gestores municipais nas suas 
regionais, sem onerar os caixas das prefeituras. O presidente da AMAU e prefeito de Erechim, 
Eloi Zanella, ressaltou a importância da capacitação dos gestores municipais, lembrando que 
os eventos servem também como troca de experiências e de informações. “Estou no meu 4º 
mandato como prefeito, mas sempre temos dúvidas, em função das novas legislações e das 
mudanças no sistema, por isso, a realização deste encontros”. 
O diretor de Agronegócios do Banrisul, Nelson Marchezan Júnior, disse que com este seminário 
o banco está se aproximando das prefeituras para melhor atender a população, que é seu 
papel. “Encontramos na FAMURS, o grande parceiro, que é a entidade que representa os 
Municípios”. 
Também participaram da solenidade de abertura, a representante do Programa Gaúcho de 
Qualidade (PGQP), Irene Szyszka, e o vice-presidente do Sindaf, Eroni Numer. Entre os temas 
abordados destacam-se a qualidade na gestão pública, instrumentos de apoio às prefeituras, 
agentes municipais e os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a função pedagógica 
do Tribunal de Contas frente às responsabilidades dos gestores municipais, Gestor Público; a 
importância do marketing na gestão municipal. Outro destaque foi à palestra o 
Desenvolvimento Local Sustentável numa época de globalização: o caso da região 
italiana no Vêneto, proferida pelo Doutor em Ciências da Educação e Economia e 
professor da Universidade de Verona – Itália, Romano Toppan. 
À tarde, foram ministradas oficinas simultâneas, específicas, direcionadas a secretários, 
coordenadores e assessores municipais das áreas de Educação, Saúde, Trânsito, Tecnologia e 
Pesquisa. 
O Seminário teve o apoio da Prefeitura Municipal de Erechim, Associações Regionais de 
Municípios, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), Programa Gaúcho de 
Qualidade e Produtividade (PGQP) e Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas do Rio 
Grande do Sul (SINDAF) e Ministério Público. 
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O que o Sul tem a aprender com Vêneto 
A economia local é sustentada por micro e pequenas empresas, com não mais que 10 
funcionários cada 
  
 
A região de Vêneto, norte da Itália, não é conhecida por sediar grandes multinacionais ou 
atrair gigantes da indústria. A economia local é sustentada por micro e pequenas empresas, 
com não mais que 10 funcionários cada. Esse modelo de desenvolvimento é justamente o que 
faz de Vêneto uma das regiões mais promissoras e economicamente equilibradas do mundo. 
Nesta quarta-feira, o economista italiano Romano Toppan esteve na Federação das 
Associações Comerciais do Rio Grande do Sul (Federasul) explicando os segredos do 
desenvolvimento de Vêneto. Ele participou ativamente da "virada" da região, no final dos anos 
60, ministrando cursos de gestão para micro e pequenos empresários. Hoje, a cidade conta 
com uma empresa para cada 11 habitantes. A taxa de desemprego é de apenas 3,2%, uma 
das menores da Europa. Também é responsável por 18% de toda exportação italiana e vende 
40% de sua produção para fora. Nos últimos 30 anos, o PIB de Vêneto quintuplicou e, hoje, é 
de 25 mil euros por habitante. Afinal, qual o segredo do desenvolvimento regional? Em sua 
palestra, Romano destacou alguns fatores: 
 
- Os empresários locais adotam uma postura competitiva, mas ao mesmo tempo colaborativa. 
Em Vêneto, eles se unem no momento de pedir crédito, por exemplo, de modo a baixar os 
juros. Também compram em bloco, fazendo o preço cair; 
- As empresas são divididas em “distritos”. Cada distrito abriga pólos de setores específicos da 
economia, como o de vestuário, de móveis e de óculos. Esses distritos são suficientes para 
abastecer os mercados locais e para exportar. Mas não chegam a competir de forma predatória 
entre si. 
- Como são pequenas, as empresas possuem linhas de produção simplificadas. Isso flexibiliza 
as atividades, que podem mudar conforme a demanda; 
- Os empresários de Vêneto não esperaram apoio do governo. "Enquanto os políticos se 
preocupavam em formar grandes corporações, nós nos virávamos sozinhos, apenas com o 
apoio das prefeituras e a vontade dos empresários", diz Toppan. 
 
Fonte: Amanhã / Erik Farina 
Enfato Comunicação Empresarial - (51) 3333.7832 / 3333.9912 - enfato@enfato.com.br 
www.enfato.com.br 
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Encontro debate gestão para pequena empresa 
O professor da Universidade de Verona, Romano Toppan, será o palestrante do evento “Tá na 
Mesa”, reunião-almoço que acontecerá nesta quarta-feira (18/05), às 12h15min na Federasul.  
Toppan falará sobre o desenvolvimento e a formação de gestão empresarial pra micro, 
pequenas e médias empresas. O italiano de Treviso, Itália, é doutor em Ciências da Educação 
e Economista e autor de mais de 40 publicações cientificas. Dedicou a primeira fase da sua 
experiência profissional à promoção social e econômica da região italiana do Vêneto. Romano 
Toppan também é responsável pela implantação do formato de gestão da Benetton.  
O valor do investimentos para sócios da ACPA/Federasul é R$ 32,00 e para os não-sócios é R$ 
40,00. O evento ocorrerá no Salão Nobre da sede da Federasul (Largo Visconte de cairu, 17 – 
7° andar). Informações e reservas pelo fone (51) 3211.2011 
 
________________________________________________________________________________ 

FEDERASUL 
TÁ NA MESA 

Modelo Vêneto de desenvolvimento 
 
O Tá na Mesa da Federasul desta quarta, dia 18 de maio, vai apresentar o modelo Vêneto de 
desenvolvimento. A estratégia será apresentada pelo economista Romano Toppan, professor 
da Universidade de Verona (Itália), na palestra “Desenvolvimento e formação de gestão 
empresarial para micro, pequenas e médias empresas.” 
O modelo foi utilizada a partir de 1970 na região do Vêneto, na Itália, para proporcionar 
crescimento econômico com o fortalecimento de pequenos empreendedores, reunidos em 
consórcio ou cooperativas.  
Terra de camponeses nos anos 60, o Vêneto tem atualmente uma empresa para cada 11 
habitantes, constituiu mais de 30 distritos industriais e quintuplicou o produto interno bruto 
em 30 anos, registrando nível de desemprego inferior a 5%. 
Natural da província de Treviso, na Itália, Toppan fará a palestra em português. 
O Tá na Mesa é realizado das 12h30min às 14h. A entrevista coletiva será às 11h30min.  
Jornalistas interessados em acompanhar a palestra devem confirmar presença pelo 
mail imprensa@federasul.com.br 
 
REUNIÃO-ALMOÇO TÁ NA MESA 
TEMA: “Desenvolvimento e formação de gestão empresarial para micro, pequenas e médias 
empresas” 
CONVIDADO: Romano Toppan, professor da Universidade de Verona (Itália) 
QUANDO: quarta-feira, dia 18 de maio 
HORÁRIO DA PALESTRA: das 12h30min às 14h, no 7º andar (Salão Nobre) 
HORÁRIO DA ENTREVISTA: 11h30min, no 6º andar  
ENDEREÇO: Largo Visconde de Cairu, 17 — Centro, Porto Alegre 
CONVITES: sócios Federasul/ACPA: R$ 32; não-sócios: R$ 40 
 
INFORMAÇÕES: (51) 3027-7800, com Desenvolvimento Operacional de Projetos 
Assessoria de Imprensa Federasul  
(51) 3211-2011, ramal 238  
imprensa@federasul.com.br  
www.federasul.com.br 
 
Largo Visconde de Cairu, 17 - 6º andar - Palácio do Comércio - 90030-110 - Porto Alegre-RS - 
Brasil 
Fone (51) 3211 2011 - Fax (51) 3226.0955 



 
 
 

 

 
 
 

Exibição de Notícia 
 

Italiano mostra modelo de desenvolvimento 
(22/05/2005 - 15:29) 

A cultura associativista, somada ao crescimento de mercado do pós-guerra e ao início da 
formação da Comunidade Européia, criaram um cenário favorável para que a região italiana do 
Vêneto aplicasse o modelo alternativo de desenvolvimento que se tornou referência mundial. 
Segundo o professor de Economia da Universidade de Verona, Romano Toppan, os primeiros 
movimentos do que viria a se tornar o modelo, no entanto, começaram só no final da década 
de 60, quando pequenos agricultores passaram a agregar valor à produção, através da 
instalação de pequenas indústrias próximas às propriedades. "O modelo partiu de dois 
princípios, a necessidade e a liberdade", afirmou Toppan, palestrante da semana que passou 
do Tá na Mesa da Federasul. A necessidade, disse ele, veio da pobreza da região, 
eminentemente camponesa. A liberdade, pela ausência do grande capital.  
 
Com uma economia baseada em pequenas empresas, com média de nove funcionários, o 
Vêneto se tornou uma região industrial e exportadora. São 450 mil empresas, que respondem 
por 9,9% do PIB italiano e por 18% das exportações do país. De acordo com o especialista, a 
taxa de desemprego é de 3,2% e a renda per capita é de 25 mil euros (cerca de R$ 75 mil), 
quando em 1951 equivalia a 5 mil euros (em torno de R$ 15 mil). Do total produzido na 
região, 40% se destinam ao mercado externo. Conforme Toppan, o modelo exige 
envolvimento e participação de todos os agentes públicos e privados. A associação se dá por 
setores industriais, que formam distritos microrregionais. Atualmente, são 30 distritos. 
 
Fonte : Correio do Povo 
Marcílio Dias, 574 - Menino Deus - Porto Alegre/RS Tel.: (51) 3231-3833 
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O QUE O SUL TEM A APRENDER COM VÊNETO 
Quarta-feira,18 de maio de 2005 

 
O que o Sul tem a aprender com a economia de Vêneto, região localizada ao norte da Itália 

 
 

A região de Vêneto, norte da Itália, não é conhecida por 
sediar grandes multinacionais ou atrair gigantes da 
indústria. A economia local é sustentada por micro e 
pequenas empresas, com não mais que 10 funcionários 
cada. Esse modelo de desenvolvimento é justamente o que 
faz de Vêneto uma das regiões mais promissoras e 
economicamente equilibradas do mundo. Nesta quarta-
feira, o economista italiano Romano Toppan esteve na 
Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul 
(Federasul) explicando os segredos do desenvolvimento de 
Vêneto. Ele participou ativamente da "virada" da região, no final dos anos 60, ministrando 
cursos de gestão para micro e pequenos empresários. Hoje, a cidade conta com uma empresa 
para cada 11 habitantes. A taxa de desemprego é de apenas 3,2%, uma das menores da 
Europa. Também é responsável por 18% de toda exportação italiana e vende 40% de sua 
produção para fora. Nos últimos 30 anos, o PIB de Vêneto quintuplicou e, hoje, é de 25 mil 
euros por habitante. Afinal, qual o segredo do desenvolvimento regional? Em sua palestra, 
Romano destacou alguns fatores: 
 

- Os empresários locais adotam uma postura competitiva, mas ao mesmo tempo 
colaborativa. Em Vêneto, eles se unem no momento de pedir crédito, por exemplo, de 
modo a baixar os juros. Também compram em bloco, fazendo o preço cair; 

- As empresas são divididas em “distritos”. Cada distrito abriga pólos de setores 
específicos da economia, como o de vestuário, de móveis e de óculos. Esses distritos 
são suficientes para abastecer os mercados locais e para exportar. Mas não chegam a 
competir de forma predatória entre si; 

- Como são pequenas, as empresas possuem linhas de produção simplificadas. Isso 
flexibiliza as atividades, que podem mudar conforme a demanda;  

- Os empresários de Vêneto não esperaram apoio do governo. "Enquanto os políticos se 
preocupavam em formar grandes corporações, nós nos virávamos sozinhos, apenas 
com o apoio das prefeituras e a vontade dos empresários", diz Toppan. (Erik Farina) 
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Associativismo é modelo alternativo de desenvolvimento.- 5/23/2005 
 
O associativismo entre micro e pequenas empresas foi o principal elemento incentivador do 
desenvolvimento da região italiana do Vêneto. O palestrante de ontem do Tá na Mesa, 
reunião-almoço da Federação das Associações Comerciais e de Serviços (FEDERASUL), 
Romano Toppan, veio a Porto Alegre compartilhar com os empresários gaúchos as estratégias 
usadas no Vêneto. “Por um lado as empresas atuam juntas, de forma cooperada, mas mantêm 
a individualidade e a concorrência entre elas”, explica o economista italiano. 
O resultado é um crescimento econômico diferente do que aquele que ele define como o 
grande capitalismo norte-americano, baseado no surgimento de corporações, concentração de 
mercado e desaparecimento dos pequenos concorrentes. “A média de funcionários trabalhando 
nas empresas do Vêneto é de nove por empreendimento, relata Toppan.  
Os micros e pequenos estabelecimentos são agrupados em distritos de acordo com o 
segmento em que atuam. O mais antigo é o de móveis. Hoje existem diversos setores, como 
mecânica e roupas. 
Atualmente existem trinta distritos industriais no Vêneto. A região conta com 450 mil 
empresas, uma a cada dez habitantes. O Produto Interno Bruto (PIB) per-capita é de 25 mil 
euros, e a região responde por 9,9% de todo o PIB italiano. O desemprego no Vêneto é de 
8,2% e 40% do que é produzido no local vai para a exportação. É de lá que saem 18% das 
mercadorias exportadas pelo Itália.  
Na área de crédito o associativismo também beneficiou a região do Vêneto. Os empresários se 
uniram para criar um consórcio de garantia de crédito e, assim, conseguiram menores juros 
junto aos bancos. “A vantagem do cooperativismo é a inclusão das pessoas que o modelo 
viabiliza, todos podem estar bem, apesar de ninguém ficar riquíssimo com este tipo de 
empreendimento”, avalia Toppan.  

 
 

Fonte: Jornal do Comércio - 19.05.05 
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Zanella e Delazeri tratam do Centro  Federal de 
Ensino Tecnológico 
O projeto do futuro Centro Federal de Ensino Tecnológico 
será liderado pela Associação de Municípios do Alto 
Uruguai (AMAU) presidida pelo prefeito de Erechim, Eloi 
Zanella, e a Agencia de Desenvolvimento do Alto Uruguai 
(ADESAU) controlada pelo. A iniciativa vinha sendo 
conduzida pela Associação Cultural Comercial e Industrial 
de Erechim (ACCIE). O CEFET consiste na criação de uma 
escola técnica industrial para atender a demanda de mão-
de-obra especializada da região. O primeiro contato havia 
sido feito pelo presidente da ACCIE, Jaci Delazeri, quando 
esteve em Brasília na semana passada. 
 
Em audiência com o prefeito Eloi Zanella na sexta-feira, 
dia 18 de março, o empresário Jaci José Delazeri 
oficializou a iniciativa de passar para a liderança do processo de instalação da escola técnica ao prefeito 
de Erechim e ao empresário Deoclécio Corradi presidente da recém criada Agencia de Desenvolvimento 
do Alto Uruguai. Delazeri explicou que manteve contato com a Dra. Cândida Cervieri. Assessora 
Especial do Ministro da Educação, Tarso Genro. Na oportunidade o ele manifestou o desejo de Erechim 
e região contar com uma instituição voltada para o ensino tecnológico. “A idéia foi muito bem recebida 
e a Dra. Cândida colocou-se à disposição para evoluir o assunto”, acrescentou. 
O presidente da ACCIE, disse no encaminhamento entregue ao prefeito que os “os órgãos e as pessoas 
competentes para, se for o entendimento, tornarem este desejo numa realidade regional” são a 
entidade de prefeitos (AMAU) e a Agência de Desenvolvimento. Na avaliação dele a ACCIE tem que 
ficar na condição de colaboradora do projeto, deixando a coordenação para quem de fato tem o poder 
político de negociação. Uma correspondência será enviada a Dra. Cândida Cervieri, em Brasília, 
anunciando a nova posição da entidade. 
O prefeito Eloi Zanella reagiu à iniciativa da direção da entidade de empresários de Erechim reiterando 
que há muitos anos tem total confiança na força do empreendedorismo da classe empresarial do 
município e na capacidade das lideranças do setor. A ação do presidente da ACCIE foi interpretada 
como mais um gesto desprendido de interesses individuais, pensando sobremaneira no bem coletivo, 
somando esforços com a poder público. “É a iniciativa privada cumprindo o seu papel social dentro do 
contexto da sociedade”, disse. 
 
Palestra com o economista Romano Toppan 
 
Ainda na audiência com prefeito Eloi Zanella o presidente da ACCIE, Jaci Delazeri anunciou que a 
entidade estará trazendo para Erechim o renomado economista italiano Romano Toppan. O ciclo de 
palestras acontecerá entre os dias 9 e 20 de maio e marcará a passagem dos 130 anos da imigração 
italiana no RS. O economista abordará para vários tipos de público o tema “Desenvolvimento local 
sustentável numa época de globalização da Região Italiana do Veneto”, região na qual o professor 
Romano Toppan implantou e viu o sucesso do “Modelo Veneto de Desenvolvimento”, baseado na 
industria familiar e no cooperativismo, conceituado na oportunidade com o mais moderno método de 
desenvolvimento social e de distribuição de renda per capta do mundo. 

 
 
 
 
 
 



 

Encontro com o Prof. Dr. Romano Toppan da Universidade de Verona na Sala Italiana 
do Pólo de Cultura com as Associações dos Vénetos emigrados no Estado Ro Grande 

do Sul 

(20.05.2005) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte : http://www.clicerechim.com.br/30-05-2005-fainors-01.htm 
 

 


